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» ANIMALIA HABERLER

Fuar süresince, saat başı Taksim’den fuar alanına ya da fuar

alanından Taksime ücretsiz servis hizmetimizden

yararlanabilirsiniz...

Zile Ticaret ve Sanayi Odası, ANIMALIA İSTANBUL 2014'te

Zile Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ANIMALIA

İSTANBUL 2014'ü ziyaret etmek için Oda

Yönetim Kurulu'ndan fuara yönelik program

düzenlenmesini talep etti. Yönetim Kurulu

talebi değerlendirerek uygun buldu. Konuyla

ilgili HKF Fuarcılık'a bilgi veren Yönetim Kurulu

Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Sosyal Politikalar Kurulu üyesi Şükrü SARGIN

şöyle dedi;

"HKF Fuarcılığın "DOĞRU HAMLE, DOĞRU KARAR" sloganı Odamızın da ilkesidir. Odamıza

kayıtlı, sektörlerinin en iyileri olan firma yetkilileri, ANIMALIA İSTANBUL 2014'e katılmak üzere

program düzenlememizi talep ettiler. Konuyu Yönetim Kurulumuzca görüştük, irdeledik ve bu

fuarda üyelerimizin olması gerektiğine karar verdik; "biz de varız" demek istedik. Zile TSO'ya

kayıtlı süt ve besi sığırcılığı entegre tesisleri, canlı hayvan ithalat ve ihracatçıları, yem

hammadde ve yem katkıları üreticileri ve dağıtıcıları, Veteriner Hekimlerimiz, sulama

sistemleri, süt ve süt ürünleri üreticileri, çiftlik ve kafes sistemleri üreticileri ile toptan ve

perakendecileri, Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri bina, alt yapı, proje ve danışmanlık hizmeti

veren kuruluşlar, tarım ve hayvancılık sigortası kuruluşları, et ve et ürünleri işleme tesisleri

sektöründe iştigal eden üyelerimizin, istediklerini ve daha fazlasını bulabilecekleri ANIMALIA

İSTANBUL 2014 11.Hayvancılık ve Teknolojileri Uluslararası İhtisas Fuarı'nı ziyaret etmeleri

gerektiği kanaatindeyiz. Bu çerçevede yaptığımız görüşmeler neticesinde bizlere hiç

desteklerini esirgemeyen, HKF Fuarcılık Yönetim Kuruluna teşekkür eder, katılımcılar ve

ziyaretçiler için iyi bir fuar olmasını temenni ederim" 
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